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Recenzja  pracy  doktorskiej  mgr  Zenona  Birkholza  „Angielska  średniowieczna  plastyka

alabastrowa w zbiorach polskich.  Wybrane  zagadnienia  historyczne – styl  –  ikonografia”,

Lublin  2015,  napisanej  pod  kierunkiem  prof.  dr  hab.  Małgorzaty  Urszuli  Mazurczak  w

Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Angielskie  średniowieczne  rzeźby  alabastrowe  wielokrotnie  stanowiły  przedmiot

naukowych  rozważań  nie  tylko  w  samej  Anglii   lecz  także  poza  ich  ojczyzną.

Zapoczątkowały je rozprawy Williama H. Hope’a i Edwarda Priora; w czasach nam bliższych

powstały  kluczowe  dla  rozpoznania  tego  zagadnienia  prace  angielskich  badaczy  Francisa

Cheethama, Lyndy Rollason, Richarda Bilskiego, Eamona Duffy i Richarda Marksa; spoza

tego grona wspomnieć należy m. in. o opracowaniach francuskiej badaczki Christiane Prigent.

Angielskie rzeźby alabastrowe prezentowano też na specjalnie im poświeconych wystawach

czasowych  (pierwsza  odbyła  się  w  1910  r.  w  Londynie;  w  ostatnim  czasie,  również  w

Londynie,  zorganizowano  wystawy  The  Alabaster  Men,  Sacred  Images  from  Medieval

England [2001] oraz Object of Devotion. Medieval English Alabaster Sculpture from Victoria

and Albert Museum [2010]).

Zainteresowanie  badaczy  wzbudziły  także  angielskie  alabastrowe  rzeźby  gotyckie

znajdujące się na terenach pokrywających się z obszarem dzisiejszej Polski. Omawiano je

zarówno  na  kartach  szerszych  opracowań  poświęconych  sztuce  Gdańska  lub  Prus  (Paul

Abramowski,  Hermann  Ehrenberg,  Karl  Heinz  Clasen);  niektóre  doczekały  się

monograficznych prezentacji  (Bernhard Schmid,  Tadeusz Jurkowlaniec);  powstały też dwa

opracowania starające się objąć wszystkie tego rodzaju zabytki w polskich zbiorach (Andrzej

M. Olszewski, Zbigniew Massowa). Kilka z nich uwzględniono w nowych, podstawowych

pracach  o  ogólnoeuropejskim znaczeniu  poświęconych  angielskim alabastrom (Cheetham,

Prigent).  Dodać  należy,  że  sam  Autor  recenzowanej  pracy,  opublikował  tekst  dotyczący

periodyzacji  angielskich  rzeźb  alabastrowych,  w  którym  przywołuje  te,  znajdujące  się  w

Polsce. 
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Mimo  niemałej  już  literatury  przedmiotu  istniała  potrzeba  napisania  nowego,

gruntownego opracowania angielskich średniowiecznych alabastrów na terenie Polski, tym

bardziej, że wspomniane opracowania Olszewskiego i Massowy są bardzo syntetyczne i mają

swoje  ograniczenia.  Wybór  tematu  rozprawy  doktorskiej  dokonany  przez  mgr  Birkholza

należy  zatem  uznać  za  trafny,  choć,  wydaje  się,  że  problematyka  ta  powinna  być

rozpatrywana w nieco inaczej określonej perspektywie badawczej, o czym poniżej.

Cała praca liczy 299 stron tekstu oraz 107 ilustracji zawartych w osobnym tomie. Jej

podstawę materiałową stanowi zespół dwudziestu zabytków, zarówno pojedynczych rzeźb,

jak i większych jednostek typu wieloczłonowej nastawy ołtarzowej. Wszystkie dzieła zebrane

są w umieszczonym za głównym tekstem katalogu (s.  250-266).  Zasadniczy tekst  wraz z

przypisami zamyka się na 249 stronach. Podzielony jest na cztery rozdziały:  Stan badań –

wybrana literatura,  Relacje Anglii z kontynentem w późnym średniowieczu,  Materiał i jego

symbolika w średniowieczu oraz zasadnicza, znacznie obszerniejsza od pozostałych część –

rozdział  IV:  Zabytki  w  zbiorach  polskich.  Jest  on  podzielony  na  liczne  podrozdziały

poświęcone poszczególnym dziełom czy grupom dzieł. Każdy z nich ma podobną strukturę:

najpierw Autor ogólnie prezentuje dzieło, następnie omawia poglądy badaczy na jego temat,

po czym przechodzi do własnych dociekań dotyczących ikonografii, stylu i datowania. Pracę

uzupełnia  obfita  bibliografia  (s.  267-299)  podzielona  na  trzy  części:  źródła,  literatura

przedmiotu, literatura pomocnicza. 

Zacznijmy  ocenę  przedłożonej  pracy  od  jej  tytułu.  Nasuwają  się  tutaj  dwie

wątpliwości.  Pierwsza  dotyczy  sformułowania  „w  zbiorach  polskich”.  Autor  być  może

zasugerował  się  tytułami  opracowań Olszewskiego i  Massowy,  lecz  w tym przypadku  to

określenie nie w pełni odpowiada zawartości rozprawy. Drugi jej rozdział Autor poświęcił

sprawom relacji Anglii z kontynentem, w tym również z Prusami. Ma on na celu ukazanie

podłoża pojawienia się na tym terenie artystycznych importów z Anglii. Autor zatem traktuje

te  dzieła  jako  zjawisko  historyczne,  które  zaistniało  w  określonym  czasie  i  miało  swoje

konkretne uwarunkowania,  a  nie  jako zbiór  oderwanych  od siebie  w sensie  historycznym

artefaktów. Takie podejście jest jak najbardziej słuszne, lecz tytuł powinien je odzwierciedlać,

a  tak  nie  jest.  Uważam,  że  jego  pierwsza  część  powinna  brzmieć:  Angielska  plastyka

alabastrowa w średniowiecznych Prusach, Księstwie Pomorskim i Królestwie Polski.  Taki

tytuł nie wykluczałby z pracy dzieł, których historia jest słabo udokumentowana (jest w niej

ich kilka) – wobec skali zjawiska można by je traktować jako możliwe historyczne importy i

omówić  w stosownym aneksie.  Ponadto  można by wówczas  włączyć  do pracy zaginiony

relief  z Królewca - o którym Autor tylko wspomina - gdyż ośrodek ten był  częścią  Prus.

2



Druga kwestia związana z tytułem rozprawy to umieszczone w podtytule określenie „wybrane

zagadnienia historyczne”. Budzi ono niepokój: dlaczego wybrane zagadnienia, dlaczego coś

zostało pominięte? Autor powinien to wyjaśnić we wstępie bądź w rozdziale, który traktuje o

kontekście  historycznym  importu  alabastrów  z  Anglii.  Być  może  lepiej  byłoby,  gdyby

podtytuł brzmiał: Historia – styl – ikonografia.

Podobnej natury wątpliwość, może nawet poważniejsza, rodzi się w przypadku tytułu

rozdziału  pierwszego:  Stan  badań  –  wybrana  literatura,  który  może  sugerować  jakąś

niekompletność. Autor powinien wyjaśnić dlaczego opisuje stan badań w oparciu o wybraną

literaturę  (co zresztą  nie  znajduje żadnego uzasadnienia),  a  nie całą.  Tytuł  ten,  być  może

pojawił  się  przez  nieuwagę  lub  brak  doświadczenia  Autora  gdyż  zawartość  rozdziału

wskazuje  na  jego  dobre  obeznanie  z  literaturą  przedmiotu:  przeważnie  kompetentnie

relacjonuje dzieje i rozwój badań nad średniowiecznymi alabastrami angielskimi, przywołując

najważniejsze publikacje z tej dziedziny i fachowo akcentując analizowane w nich problemy.

Rozdział ten po prostu powinien nosić tytuł: Stan badań. 

Do zawartości  tego rozdziału mam dwie zasadnicze uwagi.  Po pierwsze Autor  nie

wspomniał w nim o niedawnej publikacji Gerharda Weilandta, Transferkultur – Danzig im

Spätmittelalter  (w:)  Original  –  Kopie –Zitat.  Kunstwerke  des  Mittelalters  und der  Frühen

Neuzeit: Wege der Aneignung – Formen der Überlieferung. Hrsg. v. W. Augustyn und U.

Söding (Veröffentlichungen des Zentralinstituts  für Kunstgeschichte in München, Bd. 26),

Passau 2010, s. 73-100, w której omawiane są angielskie alabastry z Gdańska.  Co prawda

niemiecki  badacz  nic  nowego w zakresie  stylu,  ikonografii  czy  datowania  tych  dzieł  nie

wniósł lecz omawia tam zjawisko transferów artystycznych do Gdańska a więc sprawę, która

również powinna znajdować się w centrum uwagi Autora recenzowanej pracy. Do tej kwestii

jeszcze  poniżej  powrócimy.  W  zakończeniu  tego  rozdziału  powinna  znaleźć  się  jakaś

rekapitulacja stanu wiedzy o angielskich średniowiecznych alabastrach na zajmującym Autora

terytorium  aby  określić  punkt  wyjścia  do  podjętych  badań  i  stawiane  sobie  cele.  W

przedłożonej wersji tekst w tym rozdziale nagle się urywa, bez żadnej konkluzji. 

Uwarunkowania  historyczne,  mające  duży  wpływ  na  rozprzestrzenienie  się

angielskich alabastrów na kontynencie omawia rozdział  drugi.  Jego konstrukcja nie  budzi

wątpliwości,  natomiast  podrozdział  pierwszy  dotyczący  stosunków  handlowych  między

Anglią  a  kontynentem  jest  zbyt  zwięzły  –  zamyka  się  na  zaledwie  trzech  i  pół  stronie.

Zdecydowanie większą wartość faktograficzną ma drugi podrozdział traktujący o związkach

Anglii z Prusami. Autor celnie w nim podkreśla zjawisko osiedlania się w średniowiecznych

Prusach  przybyszy  z  Anglii.  Zwraca  w  nim  uwagę  na  bardzo  istotny  fakt,  mianowicie
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obecność  angielskiej  alabastrowej  nastawy  ołtarzowej  w  kaplicy  p.  w.  Ścięcia  św.  Jana

Chrzciciela  w  kościele  Panny  Marii  w  Gdańsku  będącej  własnością  Anglika  Dietricha

Proite’a.  Był  to  przejaw  szerszego  zjawiska,  o  którym  pisał  m.  in.  Adam  S.  Labuda  w

odniesieniu  do  malarstwa  tablicowego  w  Gdańsku  w  2  połowie  XV  w.,  przywiązania

przybyszy z zewnątrz do właściwych ich stronom rodzinnym formuł artystycznych i środków

wyrazu.  Funkcjonował pewnego rodzaju mechanizm,  który sprawił,  że sztuka w Gdańsku

miała charakter kosmopolityczny, podobnie jak jego społeczeństwo. Mógł on zadecydować o

pojawieniu się w Prusach dość licznych alabastrów angielskich. Wydaje się, że w rozdziale

tym można by wprowadzić jeszcze jeden podrozdział dotyczący kluczowej roli miasta nad

Motławą w transferze towarów pochodzenia obcego u schyłku średniowiecza w głąb lądu, co

pokazałoby  w jaki  sposób  mogły  trafiać  alabastry  angielskie  do  pomniejszych  ośrodków

pruskich czy Małopolski.

W zagadnienia  tworzywa i  jego symboliki  dość dobrze wprowadza rozdział  trzeci.

Zauważamy w nim dysproporcję pomiędzy bardzo lakonicznymi podrozdziałami o centrach

wydobycia alabastru (dwie strony), jego handlem w postaci surowej, jak i artefaktów (niecałe

półtorej strony) z jednej strony a wymową symboliczną z drugiej. Dwa pierwsze powinny być

rozwinięte. Poruszana w nich tematyka materiału, handlu nim od dłuższego czasu cieszy się

dużym zainteresowaniem badaczy (zob. m. in. prace Michała Wardzyńskiego).

Najcenniejszą partią  pracy jest  rozdział  czwarty omawiający poszczególne  zabytki.

Ma on poprawną strukturę, lecz pewne wątpliwości budzą tytuły niektórych podrozdziałów.

Autor umieszcza w nich określenie ikonograficzne lub gatunkowe oraz informację o obecnym

miejscu przechowywania. I tak np. tytuł pierwszego podrozdziału brzmi: Figury alabastrowe

–  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku  (s.  68).  Określenie  gatunkowe  nie  znajduje  tutaj

uzasadnienia,  nic  istotnego  ono  nie  mówi,  gdyż  wiadomo,  że  praca  traktuje  o  rzeźbach

alabastrowych.  W  pierwszej  części  tytułu  podrozdziału  powinno  być  konsekwentnie

podawane  wyłącznie  określenie  ikonograficzne.  Podanie  w  tytule  podrozdziału  tylko

wtórnego miejsca przechowywania jest również błędem bowiem, jak już wspominałem, praca

powinna  podkreślać,  że  import  angielskich  alabastrów  w  zdecydowanej  większości

analizowanych  przypadków  miał  charakter  historyczny  a  nie  np.  antykwaryczny.  Zatem

pierwszorzędne znaczenie ma tutaj  miejsce pierwotnego przeznaczenia jeśli jest znane lub

miejsce odkrycia, a jedynie jako uzupełnienie można by podać w nawiasie miejsce obecnego

przechowywania.  Tak  więc  pierwszy  podrozdział  powinien  mieć  tytuł  Św.  Krzysztof,

Chrystus z niewiernym Tomaszem oraz św. Jan Ewangelista – kościół Mariacki w Gdańsku

(Muzeum Narodowe w Gdańsku); podrozdział 3.2 zamiast Relief z Pokłonem Trzech Króli –
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Muzeum Diecezjalne w Pelplinie (s. 111) powinien nosić tytuł: Pokłon Trzech Króli – kościół

św. Katarzyny w Brodnicy (Muzeum Diecezjalne w Pelplinie). Zawartość tego rozdziału wnosi

szereg  nowych  ustaleń  w  kwestiach  ikonografii,  stylu,  przynależności  warsztatowej  i

datowania.  Zwłaszcza  wiele  nowego  udało  się  Autorowi  powiedzieć  o  ikonografii  rzeźb

objętych pracą. Przytacza on np. ciekawe analogie ikonograficzne a także funkcjonalne dla

gdańskich figur św. Krzysztofa i Chrystusa z niewiernym Tomaszem – malowidła ścienne w

kaplicy St. Faith w katedrze westminsterskiej  w Londynie (s. 76-77), dla Ukrzyżowania z

Czarnowa – relief  w Abinger koło Londynu (s. 99 nn.). Bardzo ciekawy passus poświęca

popularnemu  w  angielskiej  plastyce  alabastrowej  tematowi  Pokłonu  Trzech  Króli,  który

pojawia się w rzeźbach z Żukowa, Brodnicy i Gdańska, rozpatrując go w kontekście sytuacji

historycznej  -  wyjątkowej  rangi  sakralnej  króla  Anglii  pod  koniec  XIV  w.  (s.  124  nn.).

Najlepsze pod względem artystycznym i najokazalsze jeśli chodzi o skalę retabula św. Jana

Chrzciciela i z kaplicy św. Doroty w kościele Mariackim w Gdańsku dzięki badaniom mgr

Birkholza doczekały się wszechstronnego rozpoznania ikonograficznego. Zwraca uwagę na

rzadki w scenach Zwiastowania a obecny w retabulum z kaplicy św. Doroty w Gdańsku gest

Marii expansis minibus odnoszący się do liturgicznych i kapłańskich funkcji przypisywanych

jej w średniowieczu (s. 166), czy też inne wyjątkowe motywy w tym reliefie – koronę na

głowie Marii i słońce na jej piersiach (s. 167). Wskazuje celnie źródła literackie niektórych

tematów  (objawienia  św.  Brygidy,  Meditationes  Vitae  Christi,  teksty  przypisywane  św.

Bernardowi z Clairvaux, s. 176-180). Również analizy formy, stylu, zagadnień warsztatowych

czy  datowania  wnoszą  ważne  korekty  do  dotychczasowej  wiedzy,  choć  w  niektórych

szczegółach można by dyskutować z Autorem, np. z jego stwierdzeniem, że św. Krzysztof z

kościoła Mariackiego w Gdańsku ma „identyczny niemal odpowiednik (…) w postaci witraża

przedstawiającego  św.  Krzysztofa  z  Dzieciątkiem na  ramieniu  w  kościele  parafialnym  w

Halvergate”  (s.  71)  –  w tym przypadku  należałoby  raczej  mówić  o  podobieństwie  a  nie

identyczności; mam poważne wątpliwości czy można powiedzieć, że epitafium w kościele w

Bakewell „wykazuje wiele analogii z reliefem z Czarnowa” (s. 102-103) – zauważam w nim

co najwyżej pewne podobieństwa motywów; nie zgadzam się z opinią, że reliefy ze sceną

Pokłonu  Trzech  Króli  z  Żukowa,  Brodnicy  (Pelplina)  i  Gdańska  „charakteryzują  się

wyjątkowo  jednolitym  stylem  (…)”  (s.  106)  –  to  zbyt  mocno  powiedziane,  zwłaszcza

żukowski relief jest inny;  różni go od pozostałych m. in. udrapowanie tkaniny na łożu, na

którym spoczywa Maria. Autor umiejętnie, logicznie argumentuje swoje polemiki z innymi

badaczami, np. z autorytetem w dziedzinie alabastrów angielskich – Cheethamem w kwestii

datowania  gdańskiego  retabulum z  kaplicy  św.  Doroty  (s.  160  n.).  Należy  też  dodać,  że
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włączył do swojej rozprawy nieznaną wcześniejszym badaczom fragmentarycznie zachowaną

figurę  świętego  lub  świętej  (s.  242 n.,  nr  kat.  XIX)  odnalezioną  w kościele  św.  Jana  w

Gdańsku – być może jeszcze jedno świadectwo średniowiecznych kontaktów artystycznych

angielsko – pruskich. 

Katalog  ma  charakter  bardzo  zwięzły,  lecz  wystarczający  dla  tego  typu  pracy.

Najbardziej rozbudowaną częścią hasła katalogowego jest prawie we wszystkich przypadkach

stan badań. Znajdujemy w niej powtórzenia niektórych informacji przytaczanych wcześniej w

tekście głównym, lecz było to trudne do uniknięcia. W bibliografii do poszczególnych dzieł

występują  braki.  W hasłach  dotyczących  retabulów św.  Jana  Chrzciciela  i  św.  Doroty  w

kościele  Mariackim  w  Gdańsku  (nr  kat.  VIII-IX,  s.  255-258)   Autor  nie  uwzględnił

wspomnianej już publikacji Weilandta, choć przytoczenie jej w innych hasłach (nr kat. I-II, s.

250-251) zdaje się wskazywać, że ją zna.                               

Usterki  natury  ogólnej  zawiera  bibliografia  do  całej  pracy.  Jak  już  wspomniałem

podzielona jest na trzy części: źródła, literatura przedmiotu, literatura pomocnicza. Podział

taki  jest  do  przyjęcia,  lecz  może  prościej  byłoby  podzielić  ją  na  dwie  partie:  źródła  i

opracowania. Wyodrębniony przez Autora dział: Literatura przedmiotu, jak należy sądzić, to

publikacje, w których omawiane są dzieła objęte katalogiem, stanowiące materiałowy trzon

rozprawy. Nie ma wśród nich prac m. in. Alfreda Brosiga,  Plastyka gotycka na Pomorzu,

Toruń 1930,  Willy Drosta,  Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze, Stuttgart 1963

(Kunstdenkmäler  der  Stadt  Danzig,  Bd.  4),  Hermanna  Ehrenberga,  Deutsche  Malerei  und

Plastik  von  1350-1450,  Neue  Beiträge  zu  Ihrer  Kenntnis  aus  ehemeligen

Deutschordensgebiet,  Bonn  und  Leipzig  1920,  czy  wspominanego  Weilandta  -  z

niezrozumiałych  powodów  Autor  umieścił  je  w  literaturze  pomocniczej.   Ponadto  przy

alfabetycznym porządku bibliografii, o miejscu danej publikacji w jej obrębie, w przypadku

wydawnictw  obcojęzycznych  decyduje  nie  rodzajnik  lecz  pierwszy  rzeczownik  lub

przymiotnik w jej tytule. Anglojęzyczne tytuły rozpoczynające się od rodzajnika  The  na s.

297 nie powinny zatem pojawić się pod literą T tylko odpowiednio pod C i G.

Na zakończenie tych ogólnych uwag odnośnie do poszczególnych rozdziałów jeszcze

jedna  kwestia:  nie  tyle  zarzut,  co  sugestia.  Wydaje  się,  że  w  świetle  ostatnich  ważnych

publikacji  na  temat  transferów  artystycznych  czy  masowej  produkcji  niektórych  dzieł  u

schyłku średniowiecza (m. in. Les transferts artistiques dans l’Europe gothique. Repenser les

circulations des hommes, des œuvres, des savoir-faire et des modèles (XIIe-XVIe siècle). Sous

la direction de Jacques Dubois, Jean-Marie Guillouët et Benoît van den Bossche, Paris 2014;

Dialog – Transfer – Konflikt. Künstlerische Wechselbeziehungen im Mittelalter und in der
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frühen Neuzeit,  hrsg. von Wolfgang Augustyn und Ulrich Söding (Veröffentlichungen des

Zentralinstituts  für  Kunstgeschichte  in  München,  Bd.  33),  Passau  2014;  L’art  multiplié.

Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moyen Âge et Renaissance.

Sous la direction de Michele Tomasi avec la collaboration de Sabine Utz, Rome 2011), można

było poświęcić tym zagadnieniom osobny rozdział ujmujący angielskie alabastry. Wprawdzie

Autor wspomina o tych sprawach w różnych miejscach rozprawy, lecz chyba lepiej byłoby

ująć je kompleksowo, odnosząc ponadto do innych prac o podobnym charakterze.

Na  kartach  rozprawy,  w  różnych  jej  partiach,  obok  usterek  już  wspomnianych,

występują różne błędy dotyczące meritum pracy lub spraw pobocznych. 

Na s. 8 Autor stwierdza, że alabastry angielskie „była to jedyna tak masowa, wręcz

‘przemysłowa’ produkcja przedmiotów sztuki religijnej w średniowiecznej Europie”. Mija się

z  prawdą,  gdyż  odlewane  z  ołowiu  lub  cyny  znaki  pielgrzymie  były  z  pewnością

zdecydowanie liczniejsze - w 1466 r. w klasztorze w Einsiedeln w okresie dwóch tygodni

podczas  uroczystości  tzw.  „Engelweiche”  sprzedano  pielgrzymom  130 tysięcy  znaków,  a

najwięcej  ich powstało w Akwizgranie (zob.  Klaus Herbers, Hartmut Kühne,  Einführung:

Mittelalterliche Pilgerzeichen – Zur Geschichte und den gegenwärtigen Perspektiven ihrer

Erforschung  [w:]  Pilgerzeichen  –  „Pilgerstraßen”.  Hrsg.  von K.  Herbers  und H.  Kühne

[Jakobus-Studien 20], Tübingen 2013, s. 12).

W zakończeniu wstępu (s. 15), ni stąd ni zowąd, w oderwaniu od wszystkiego, Autor

informuje,  że  korzystał  z  polskiego  i  angielskiego  tłumaczenia  Złotej  legendy oraz

angielskiego wydania pracy Ernsta Kantorowicza,  King’s Two Bodies. A Study in Medieval

Political  Theology,  Princeton  1957.  Ta  informacja  powinna  pojawić  się  gdzie  indziej,  w

stosowniejszym kontekście, najlepiej w przypisie. Ponadto zastrzeżenie dotyczące tej drugiej

publikacji nie zwalnia Autora od obowiązku podania w bibliografii polskiego tłumaczenia tej

pracy wydanego w 2007 r.

Nie rozumiem stwierdzenia na s. 16: „Tak jak czarna śmierć w latach 1349-1350 i jej

kolejne nawroty w późniejszych czasach, ikonoklazmy odcisnęły żywe do dzisiaj piętno na

mentalności społeczeństwa angielskiego”. Bardzo mnie intryguje czym się to piętno przejawia

i skąd jego trwałość. Autor bliżej tego nie wyjaśnia. 

Informacja mówiąca, że w Prusach pojawili się poddani króla angielskiego – „kupcy,

mieszczanie, a także budowniczowie kościołów”, zawarta na s. 41 nie znajduje pokrycia w

publikacji Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, Dwa gotyki pomorsko-pruskie:

krzyżacki i mieszczański, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 2
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(106) 1984, s. 8, 24, którą mgr Birkholz przywołuje w przyp. 26 - na wskazanych przez niego

stronach nie ma żadnych konkretów na ten temat!

Bardzo  poważny  błąd  znajduje  się  na  s.  87,  przyp.  123.  Autor  pisze  tam,  że

polichromię i złocenia figur z Arras „powierzono następnie Jacques’owi Daret, malarzowi

identyfikowanemu z Mistrzem z Flémalle”. Powołuje się przy tym na publikację Georges’a

Hulin  de  Loo,  An  Authentic  Work  by  Jacques  Daret,  Painted  in  1434,  „The  Burlington

Magazine”  z 1909 r. Od tamtego czasu napisano kilkadziesiąt prac, w których nie Jacques’a

Daret lecz jego nauczyciela Roberta Campina identyfikuje się w mniejszym lub większym

stopniu z  Mistrzem z Flémalle  (na ten temat  zob. ostatnio m.  in.  Antoni  Ziemba,  Sztuka

Burgundii  i  Niderlandów 1380-1500,  t.  2,  Warszawa 2011,  s.  167 nn.,  498 nn.).  Zresztą

Georges Hulin de Loo jako pierwszy właśnie w tym tekście utożsamił Campina z Mistrzem z

Flémalle. Mgr Birkholz chyba nie do końca zrozumiał jego treść. Dla zasadniczych rozważań

błąd ten nie ma większego znaczenia, lecz w rozprawie doktorskiej nie powinien się zdarzyć.

Nota bene skrócony zapis bibliograficzny tej niezwykle ważnej pracy belgijskiego uczonego

jest wadliwy gdyż pomija część jego nazwiska - powinien brzmieć: Hulin de Loo 1909 a nie:

Loo 1909.

Rażą błędy dotyczące jednego z arcydzieł sztuki około 1400 roku. Autor określił je

jako „dyptyk Wilsona” (to określenie występuje dwukrotnie na s. 127 oraz na s. 132). Być

może  to  korektor  komputerowy  przerobił  słowo  Wilton  na  Wilson,  to  jednak  nie

usprawiedliwia  błędu.  Zapis  powyższy  ma  też  inną  usterkę.  Zabytek  ten  powinien  być

określony jako Dyptyk z Wilton Hous ewentualnie Dyptyk Wiltonów (ang. Wilton Diptych). W

opisie tego dzieła (s. 127) Autor podaje, że: „W przedstawieniu tym klęczący Ryszard II jest

polecany tronującej Matce Bożej przez postacie stojących obok niego królów angielskich –

św. Edmunda i Edwarda Wyznawcy (sic). Towarzyszą im św. Jan Chrzciciel, osobisty patron

Ryszarda II (…) oraz św. Jerzy,  czczony jako patron królestwa Anglii”. Św. Jerzy w tym

dyptyku osobiście się nie pojawia, co Autor powinien zauważyć. Co prawda jeden z aniołów

trzyma chorągiew z krzyżem św. Jerzego, ale to nie to samo. Również taki błąd nie powinien

się zdarzyć w rozprawie doktorskiej.

Myli się Autor twierdząc, że w tympanonie w Moissac znajduje się „wizerunek Marii

w połogu na łożu okrytym bogatą tkaniną” (s. 121, przyp. 121). W tympanonie w Moissac

widnieje  Maiestas  Domini  w  otoczeniu  symboli  czterech  ewangelistów  oraz  24  starców

apokaliptycznych. Maria w połogu na łożu jako część sceny Pokłonu Trzech Króli znajduje

się natomiast na prawej ścianie wnęki mieszczącej portal.  

8



Na  s.  150,  159,  175,  192  w  odniesieniu  do  alabastrowego  tryptyku  w  kościele

Mariackim w Gdańsku  Autor  używa  określenia  „tryptyk  św.  Doroty”.  Jest  ono  błędne  -

tryptyk  jest  poświęcony  Marii,  o  czym  zresztą  Autor  wielokrotnie  wspomina.  To  całą

wieloczłonową  nastawę  ołtarzową,  w  którą  on  został  wtórnie  włączony  w  Gdańsku,

zaopatrzoną w malowane skrzydła ze scenami z żywota św. Doroty, określa się jako ołtarz tej

świętej. 

Autor  słusznie  wskazuje  retabula  ołtarzowe z  Munkaþverá  (Muzeum Narodowe w

Kopenhadze)  i  lorda  Swansea  (Victoria  and  Albert  Museum,  Londyn)  jako  analogie

ikonograficzne, kompozycyjne i stylistyczne dla gdańskiego tryptyku w ołtarzu św. Doroty.

Nie przekonuje jednak jego twierdzenie zawarte w przyp. 732 na s. 192, że gloria promienista

otaczająca  Chrystusa  w  gdańskiej  scenie  Pokłonu  Trzech  Króli  (nie  ma  jej  w  wyżej

wymienionych  retabulach)  „zdaje  się  potwierdzać  wykonanie  całego  retabulum  na

indywidualne zamówienie”.   Na s. 195 powraca do tej kwestii,  pisząc że wskazuje na nie

nietypowość pewnych scen jak Wniebowstąpienie czy motywów w scenach Zwiastowania i

Pokłonu Trzech Króli w gdańskim retabulum. Wobec daleko idących zbieżności z nastawami

z  Munkaþverá  i  lorda  Swansea  obejmujących  ich  kształt,  strukturę,  motywy  zdobnicze,

inskrypcje  (w  Gdańsku  mocno  zatarte),  ikonografię  (mimo  różnic),  formę  i  sposób

opracowania reliefów skłaniałbym się raczej ku opinii, że dzieła te to produkty seryjne, być

może produkowane w pewnych wariantach. 

Chyba  przez  nieuwagę  Autora  na  s.  196  pojawiło  się  zdanie  nie  mające  sensu:

„Brygidę  Szwedzką  kanonizowano  wprawdzie  w  1391  roku,  ale  nie  było  się  to  bez

kontrowersji”. 

Na tej samej stronie w przyp. 753 zamiast o klasztorze Brygidek w Vadstenie Autor

pisze o takowym w Vastendzie. 

Nazwanie niezwykle ważnej dla historiografii Gdańska publikacji  Theodora Hirscha,

Die Oberpfarrkirche von St. Marien in Danzig in ihren Denkmälern und ihren Beziehungen zum

kirchlichen Leben Danzig, Bd. 1-2, Danzig 1843-1847, „opisem kościoła Mariackiego“ (s. 197)

jest niedopuszczalnym uproszczeniem. 

Autor  nie  zawsze  weryfikował  dawne  dane,  czego  przejawem  jest  informacja  o

alabastrowym  retabulum  ze  zbiorów  berlińskiego  Dahlem  Muzeum  (sic)  (s.  206-207).  W

Dahlem nie ma już od dość dawna zbiorów średniowiecznych. Wspomniane dzieło znajduje się

obecnie w Bode-Museum w Berlinie.

Rozprawa  napisana  została  poprawną  polszczyzną,  wolną  od  żargonu  naukowego,

prostym komunikatywnym językiem, niemniej jednak ma szereg potknięć.
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Autor  stosuje  niekiedy  kalki  z  języka  angielskiego.  Wielokrotnie  używa  terminu

„panel” (m. in. s. 22, 94, 142-143, 162, 173)  – w polskiej terminologii stosuje się określenie

„kwatera”.  Nie  stosuje  się  w  niej  również  terminu  „reredos”,  który  w  ustępach:  „Paul

Williamson zwrócił  uwagę na ten szczegół  w reredosie w Christchurch” (s.  129),  „części

niezachowanego reredosu” (s. 130) czy „pozostałości po dwurzędowym reredosie” (s. 249)

brzmi  dziwacznie.  Równie  osobliwie  i  zarazem absurdalnie  brzmi  passus:  „płaskorzeźba,

wykonana w freestone” (s. 115). 

Zdarzają się błędy w pisowni: „Cappila” (s. 28) – powinno być: Capilla; „Christine” –

powinno być: Christiane; Schnütken (s. 29, dwukrotnie) – powinno być: Schnütgen (chodzi o

słynnego kolekcjonera kolońskiego). Pisownia imion powinna konsekwentnie podawać ich

brzmienie oryginalne. Na ogół tak jest, lecz zdarzają się wyjątki jak „Tomasz Woodstock,

książę Gloucester” (s. 47). Na s. 105 gdy Autor pisze o okresie wchodzenia Anglii w sferę

wpływów reformacji miał on zapewne na myśli lata trzydzieste XVI a nie XV w., jak jest w

tekście.  Na  s.  112  Trzej  Królowie  pisani  są  błędnie  z  małej  litery.  Na  s.  119  oraz  w

bibliografii  na s. 287, krakowski historyk sztuki Wojciech Marcinkowski przemienił się w

Marcinkiewicza. Na s. 219, przyp. 894 jest: „Bolendian Library” – powinno być: Bodleian

Library. Na s. 241 jest: „chortus conclusus” – powinno być: hortus conclusus. Na s. 270 jest:

„Boauneveu” – powinno być: Beauneveu. Na s. 279 jest: „L’Abube” – powinno być: L’Aube.

Na s. 288 jest: Tâufer – powinno być: Täufer. Błędów - tzw. literówek – jest w tekście więcej.

Praca  mgr  Zenona  Birkholza  poszerza  dotychczasowe  naukowe  rozpoznanie

angielskich rzeźb alabastrowych importowanych w średniowieczu na terytoria Prus, Księstwa

Pomorskiego i Królestwa Polski o nowe, istotne ustalenia w dziedzinie ikonografii, formy,

stylu  i  atrybucji.  Pomimo  wskazanych  usterek,  oceniam  ją  pozytywnie  i  wnoszę  o

dopuszczenie Autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego.         

  

 

                                                           Dr hab., prof. UG. Andrzej Woziński
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